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القطاع التجاري 
استطاع أن يحقق 

نحو 17% من إجمالي 
إيرادات الشركة

عموميتها وافقت على توزيع 40 فلساً نقداً

السلطان: ديون »أجيليتي« صفر.. وإستراتيجيتها تركز على أسواق الدول النامية
ظلت اإليرادات مستقرة نسبيا في 
عام 2010 حيث حققت املجموعة 
إيرادات بقيم����ة 1.605.70 مليون 
دينار بانخفاض ضئيل قدرة %5.85 

عن العام السابق.
ولفت سلطان إلى أن النتائج 
املالية متاشت مع التوقعات التي 
وضعتها الشركة خالل 2010، معربا 
عن ثقته بأن يساهم األساس اجلديد 
ل� »أجيليتي« والتحسينات التي مت 
العمل عليها فيما يتعلق بتحديث 
إجراءات العمل وهيكلة التكاليف 
في دع����م الوضع واالنطالق نحو 

النمو والربحية.
وأك����د س����لطان ف����ي عرضه 
للبيانات املالية للشركة أن اإلدارة 
س����عت خالل الفترة املاضية من 
اجل تعزيز املالءة املالية وصحة 
امليزانية العمومية، وذلك من خالل 
إدارة الديون والنقد بحكمة، وهو 
ما جعل »أجيليتي« تختتم بسيولة 
كافية لتشغيل أعمالها دون احلاجة 

إلى االستدانة من البنوك.
الس����لطان ان اخلدمات  وذكر 
املتكاملة  العاملية  اللوجيس����تية 
حققت ما نسبته 75% من إيرادات 
»أجيليتي« خ����الل العام املاضي، 
مش����يرا إلى أن القطاع متكن من 
حتقيق منو ف����ي اإليرادات بلغت 
نسبة 17%، مقارنة بالعام السابق 
نتيج����ة الزيادة في حجم األعمال 

واستقطاب عمالء جدد.
ال����ى ذل����ك وافق����ت اجلمعية 
العمومي����ة العادي����ة على جميع 
بن����ود جدول االعم����ال واعتمدت 
االدارة ومراقبي  تقريري مجلس 
احلسابات وصادقت على امليزانية 
املالية املنتهية في  العامة للسنة 
31 ديس����مبر 2010، ووافقت على 
توصية مجل����س االدارة بتوزيع 
ارباح نقدية بواقع 40% ما يعادل 
40 فلسا للسهم، كما وافقت على 
تفويض مجلس االدارة باتخاذ كل 
اجراءات ادراج اسهم الشركة في 
اي من االسواق املالية، وتفويض 
مجلس االدارة في شراء اسهم خزانة 
مبا ال يزيد على 10% وفقا للقانون، 
وتفويض مجلس االدارة بإصدار 
س����ندات طويلة االج����ل ووضع 
الش����روط والضوابط واستكمال 
االجراءات القانونية، وإلغاء زيادة 
رأس����مال النقدية )فقط( للشركة 
بنسبة 25% والتي مت اعتمادها في 

جمعية الشركة في عام 2008.

الكويت تشهد طلبا على اخلدمات 
اللوجس����تية، وبالتالي لن متثل 
بعض األصول املتبقية لدى الشركة 

أي عائق او عبء عليها.
وكشف الس����لطان خالل كلمة 
له امام املساهمني خالل اجلمعية 
الرائدة  الش����ركة  ان  العمومي����ة 
محليا وإقليميا في تقدمي اخلدمات 
اللوجيستية املتكاملة عامليا تسعى 
خالل املرحلة املقبلة للتركيز على 
النمو الذاتي للشركة والتوسع في 
األسواق الناشئة من خالل تعزيز 
األداء التشغيلي مبا يدعم حتقيق 

مكاسب إنتاجية ومنو األرباح.
اخلدم����ات  أن  وأض����اف 
املتكاملة  العاملية  اللوجيس����تية 
التي تتميز الشركة بتقدميها حققت 
75% من إيرادات »أجيليتي« للعام 
املاضي، وساهم في النمو استمرار 
االنتع����اش االقتص����ادي وزيادة 
اللوجيستية، فضال  الطلب على 
عن استمرار أجيليتي في التقدم 
بإس����تراتيجيتها للنمو من خالل 
كسب عمالء عامليني وتطوير شبكة 
النقل وحتسني الكفاءة واإلنتاجية 
عن طريق توحيد عدد من النظم 

وتعزيز التكنولوجيا احلديثة.

النتائج المالية

اإلي����رادات  ان  ال����ى  وأش����ار 
التشغيلية لش����ركة »أجيليتي« 
استقرت خالل العام املاضي، على 
الرغم من اخلطط اإلستراتيجية 
التي اتبعتها الشركة في إطار إعادة 
الهيكلة الداخلية واخلارجية، وكذلك 
التعديالت غير التشغيلية واألخرى 
املصاحبة النتهاء عقود الشركة مع 
احلكومة األميركية، وما حلق ذلك 

من تكاليف.
وحول النتائج املالية للشركة 
اوضح ان »أجيليتي« حققت صافي 
ربح بقيمة 25.11 مليون دينار مبا 
يعادل 24.92 فلسا للسهم الواحد 
في 2010، وميثل ذلك انخفاضا قدره 
84% مقارنة بنتائ����ج عام 2009، 
وأوعز هذا التراج����ع في األرباح 
الصافي����ة ال����ى التعدي����الت غير 
التشغيلية التي قامت بها الشركة 
في الفت����رة املاضية والتي بلغت 

قيمتها 20.33 مليون دينار.
وأضاف: عل����ى الرغم من ذلك 
سجلت الشركة صافي أرباح، وذلك 
قبل احتساب هذه التكاليف بقيمة 
45.44 مليون دينار في 2010، فيما 

هذا القطاع ونشاطه عوض الشركة 
كثيرا من انتهاء بعض العقود التي 

لم جتدد مستقبال.
الش����ركة نتيجة  ب����أن  وأفاد 
النتهاء بعض العقود استطاعت ان 
تتخلص من بعض أصولها املتحركة 
)سيارات النقل( للتواكب مع مرحلة 
ما بعد انتهاء تلك العقود، مشيرا في 
ذات الوق الى ان بعض األصول لدى 
الشركة خاصة املساحات التخزينية 
املوجودة لديه����ا مازالت لم متثل 
عبئا على الشركة او ادارتها كون 

بامليزانية للعام 2010 وذلك إلتباع 
»اجيليتي« سياسة حتفظية مميزة 
في االقتراض معتمدة على مواردها 
الذاتية ونشاطها التشغيلي، مؤكدا 
على ان الشركة تعمل على تفعيل 
نش����اطها التجاري في العديد من 
الدول كما انها ترك����ز في الوقت 
الراهن على أس����واق كبيرة مثل 
الهند والصني والبرازيل، مشيرا 
الى ان القطاع التجاري استطاع ان 
يحقق نحو 17% من اجمالي دخل 
الشركة وبالتالي ميكن القول بان 

اإلدارة  أكد رئي����س مجل����س 
والعضو املنتدب لشركة اجيليتي 
طارق الس����لطان ان استراتيجية 
الشركة املستقبلية ثابتة وتعتمد 
الدول  التواجد في أس����واق  على 
النامية واملشاركة في تطوير تلك 
األسواق والعمل فيها مستندة في 
ذلك على شبكة الشركة االستثمارية 
واللوجستية التي قامت بتكوينها 
على مدار السنوات املاضية، ومبينا 
ان هذه الدول تنمو بشكل سريع 
وبش����كل اكبر من أس����واق الدول 

النامية.
وقال الس����لطان ف����ي املؤمتر 
ال����ذي أعقب اجلمعية  الصحافي 
العمومية امس بنس����بة حضور 
72% ان الشركة س����تكون احدى 
الشركات الكويتية املستفيدة من 
مشاريع خطة التنمية، مؤكدا على 
ان االستفادة كانت ستكون اكبر لو 
كانت هناك مبادرة لتغيير قانون 
ال� B.O.T والذي وصفه بانه ميثل 
عائقا لالس����تثمار كما ميثل عقبة 
القطاع اخلاص في  امام مشاركة 
التنمية وكذل����ك ميثل عقبة امام 

القطاع العام.
وقال ان »اجيليتي« س����تعمل 
على ترسيخ اعمالها وأنشطتها في 
مجاالت القطاع التجاري ومجاالت 
النفط والبتروكيماويات نظرا ملا 
متثله ه����ذه القطاعات من عوائد 
جيدة ودخل كبير وتدفقات نقدية 
ساعدت الشركة في الفترة املاضية 
في التغلب على انتهاء بعض العقود 
حيث اعتب����رت دخال بديال ملوارد 

الشركة.
وقال الس����لطان في رده على 
س����ؤال حول مديونيات الشركة 
ان مديونيات اجيليتي تبلغ اآلن 
صفرا حيث ان الشركة باتت تعتمد 
عل����ى قدراتها ومالءتها املالية في 
تنفيذ مشاريعها وهو ما دفعها الى 
الغاء زيادة رأس املال التي كانت 
قد وافقت عليها عمومية الشركة 
في العام 2008 وصدر بها مرسوم 
أميري يحم����ل رقم 230 في العام 
2009 ومؤكدا على ان ادارة الشركة 
ارتأت ان لديها من القدرة املالية 
ما يفي والسيولة الكافية لتنفيذ 
ومتويل مش����اريعها ومخططاتها 

احلالية واملستقبلية.
وكشف السلطان عن ان النقد 
املوجود في الشركة اآلن اكبر من 
الديون الصافية لها، وفق ما جاء 

طارق السلطان مترئسا اجلمعية العمومية

نيل مون وفوجلاجن هوبيمان خالل توقيع مذكرة التفاهم

»أجيليتي« و»شميديت« توقعان مذكرة 
تفاهم في مجال اخلدمات اللوجستية 

الكيماوية باألسواق الناشئة

وقعت كل من شركتي »اجيليتي« و»شميديت هيليبرون« األوروبية 
املتخصصة في تقدمي مجال اخلدمات اللوجستية الكيماوية الكبيرة 

احلجم، مبا يعزز التعاون بني الشركتني على املدى الطويل.
وتعزز مذكرة التفاهم املوقعة مؤخرا، الشراكة االستراتيجية القائمة 

بني الشركتني منذ عام 2008 حني تعاونتا معا في أحد املشروعات 
اللوجستية الرائدة في الصني، كما تدعم القدرات الفردية واجلماعية 

للشركتني في املجال اللوجستي السيما فيما يتعلق باخلدمات 
الكيماوية كبيرة احلجم.

وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، قال مدير املشاريع 
االستراتيجية العاملية للخدمات اللوجستية الكيماوية في »اجيليتي« 

 نيل مون: »هذه الشراكة االستراتيجية تعزز من الريادة الفريدة
لـ »اجيليتي« في صناعة الكيماويات االستفادة من اخلبرة املتميزة 

لشركة »شميديت هيليبرون«، ونحن نتطلع ملزيد من التعاون 
الوثيق معها مستقبال«. بدوره، قال املدير التقني في »شميديت 
هيليبرون« وفوجلاجن هوبيمان: »إن تقوية روابط التعاون بني 

الشركتني جاء في وقت حيوي بالنظر الى تزايد الطلب بشكل غير 
مسبوق على اخلدمات اللوجستية بقطاع الكيماويات في االسواق 

الناشئة«.

لقطات من اجلمعية
٭ قال السلطان حول قرار الغاء زيادة رأسمال الشركة ان هذا القرار مت اتخاذه في جمعية عمومية 

سابقة، الفتا الى ان الشركة جنحت في تخفيض ديونها وبالتالي لم تعد هناك حاجة لزيادة رأس املال في 
الوقت الراهن وهو أمر ايجابي بالنسبة للشركة ومساهميها، مضيفا في هذا السياق ان ال احد ميكنه 
تقدمي ضمان حول عدم طلب زيادة مرة اخرى، مشيرا الى ان هذا االمر وارد ولكنه ال توجد نية حاليا 

للزيادة.
٭ ردا على احد املس���اهمني استفسر عن حتفظ مراقبي احلس���ابات حول استدعاء كفالة اداء مببلغ 
10.1 ماليني دينار من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات مبوجب عقد تديره شركة تابعة 
للشركة األم قال السلطان ان مراقب احلسابات كان يريد اخذ مخصص بنفس القيمة، ولكن مجلس 
االدارة رأى ان املخصص مرتبط بشركة تابعة رأسمالها 5 ماليني دينار متلك فيها »اجيليتي« %60، 

اي ما يعادل 3 ماليني دينار، لذا كان القرار بعدم اخذ مخصص.
٭ حتفظ احد املساهمني على بند مكافأة اعضاء مجلس االدارة وطالب بتخفيضه، كما سجلت وزارة 

التجارة حتفظني خالل اجلمعية، األول يتعلق بتأخير الشركة في تقدمي بياناتها املالية، والثاني حول ملكية 
الشركة في شركات تابعة بنسبة %100.
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